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Betreft: Jullie donatie aan Nica-Friends 
 
 
Beste Jan en Angelique, 
 
Het heeft even geduurd, maar hierbij kunnen we jullie nu de feedback geven over hoe jullie € 500 donatie 
aan Nica-Friends besteed is.  
 
Aanschaf lesmateriaal Learning Centra 
 

We hebben La Esperanza opdracht gegeven om lesmateriaal aan te schaffen voor hun eigen Learning 
Centra. 
Omdat het publieke onderwijs in de sloppenwijken zo slecht is, heeft La Esperanza een aantal jaren geleden 
in een viertal sloppenwijken in Granada eigen Learning Centra opgericht.  
Elk een gebouw van ca. 200m2 met ruimte om de kinderen in 4 lokalen les te geven. 
 

 
 
 
De bouw werd gerealiseerd met behulp van financiering door de organisatie Building Beyond Borders uit de 
USA en ook met aanzienlijke donaties van ons.  
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Lagere school kinderen gaan in Nicaragua alleen in de ochtend naar school, in de middag helpen ze thuis, 
op het land of hangen rond in de wijk. 
Door het starten van de centra heeft La Esperanza kinderen en ouders kunnen bewegen in de middag naar 
het centrum te komen, waar ze extra lessen krijgen in rekenen, taal, computerles en ook handvaardig-
heden. Het gevolg is dat ruim 200 kinderen iedere dag dit extra onderwijs genieten op de centra.  
Maar deze centra hebben natuurlijk ook voldoende lesmateriaal nodig in de vorm van schriften, pennen, 
potloden, gummen, handvaardigheid materiaal, etc. 
Jullie donatie van € 500 hebben we laten besteden aan de aankoop van spullen, dat is genoeg om alle ruim 
200 kinderen ruim een maand te voor zien van materiaal. Hoe leerzaam is dat! 
 

 
 
 
We hopen dat jullie met deze feedback voldoende inzicht hebben hoe jullie donatie besteed is. 
Hoe mooi is het dat zo veel jongere kinderen weer mogen leren in de Learning Centra van La Esperanza met 
spullen die jullie aangeschaft hebben. 
 
Nogmaals ‘Muchas gracias de los niños de Granada!’.  
 
Hartelijke groeten, 
 
STICHTING NICA-FRIENDS  
 
 
Sandra van Gerwen 
Ton Hendrix  
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